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MALÍŘSKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

 

 

 

 

 

Osnova 

1. Impresionismus- úvod do historie dějin umění  
2. Krajinomalba- rozdíl mezi skicou a obrazem  

3. Impresionistická malba v plenéru 

4. Technika akvarelu 

5. Témata k fotografickým cyklům- každodennost, poezie 

 

 

 

  



IMPRESIONISMUS 

- 60. léta 19. století 
- Paříž- metropole umění 

 

Nový styl malování 

- důraz na barvu, atmosférické podmínky, hru světla 

- jednoduché motivy a scény ze všedního života 

- snaha zachytit ve volné přírodě prchavé dojmy stále se proměňujícího světla 

- technika alla prima (italsky „napoprvé)= rychlé pracovní tempo, obraz namalován 
v 1záběru 

- malíři nanášeli na plátno barvy čisté a nelomené 

- rychlé tahy štětce tvořily barevné skvrny, které vzájemně splývaly 

- barevná/ vzdušná perspektiva (intuitivní vnímání)= při pozorování krajiny člověk vidí 
vzdálené předměty nezřetelně a ve vybledlých barvách 

-  

Plenér 

- malování ve volné přírodě (v plenéru) 
- označení pro malbu, především krajinářskou, která se na rozdíl od ateliérové malby 

snaží zachycovat přirozené světlo uprostřed přírody 

- skutečnému malování v plenéru předcházelo skicování v přírodě, které malíři 
v ateliéru sloužilo jako předloha pro obraz 

- předpokladem malby v plenéru byl vynález barev v tubě 

 

 

  



SKICY 

- náčrtek, předběžná kresba 

- často slouží jako předloha k obrazu 

- studijní kresby- nejsou to hotová umělecká díla 

  

Josef Mánes  

Úkol: 
 

Nakreslit skicu přírody. Zachyť obrysové linie, přední a zadní plány.  

Formát A5, tužka 1-8B, uhel, tuš  
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KRAJINOMALBA 

- malířský žánr, který se objevil až počátkem 17. Století 
- obrazy jsou již definitivní, hotové 

Zásady při malbě krajiny:  

- Krajinné plány a jejich vhodné barevné uchopení 
- 1. plán  

 nejintenzivnější barvy 

 světlé barvy 

 až pastózní nánosy 

 předními plány finalizujeme obraz 

- 3. plán  

 zadní plány se malují jako první 
 nejméně intenzivní barvy 

 modré tóny 

 řídké nánosy barev 
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Zdeňka Braunerová  

Paul Cézanne  



 

  

František Kaván  

František Kaván  



 

  

František Kaván  

Claude Monet  
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IMPRESIONISTICKÁ MALBA 
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Claude Monet   

Úkol: 
 

Nakresli nebo namaluj přírodu kolem sebe. Mysli na to, že pracuješ v plenéru, počasí je nestálé a 
tak je třeba, abys obrázek zvládl co nejrychleji. Pozoruj přírodu kolem sebe a na základě tvých 
dojmů zachyť její podobu.  
Formát A2, pastel, temperové/ remakolové barvy  



AKVAREL 

- druh transparentní malby 

- zprostředkovává dojem lehkosti a vzdušnosti 
- technická omezení= je nezbytné akvarelovou malbu promyslet 

- postupovat od nejsvětlejších tónů k tmavším 

- u čistých akvarelů se nepoužívá bílá- jako bílá se používá bílý podklad papíru 

mistrem akvarelu: William Turner 

 



  



 

  



 

  



 

  



 

  

William Turner  

William Turner  



Úkol: 
 

Vyfotografuj výjev, který se ti odehrává před očima (viz. obrazy).  Zamysli se nad tím, co 
impresionisté zobrazovali… současný život, pouliční scény, kavárny, výlety, sváteční náladu, 

„hezké stránky“ života? 

Formát A pastel, temperové/ remakolové barvy

KAŽDODENNOST 
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POEZIE 

Vítězslav Nezval 

DEŠTNÍK 

Deštník optimista nosí tě rád v duši 
ráno svítí slunce večer na to prší 
když zmokneš občas na kůži 
nezoufej bratře to se usuší 

PÍŠŤALKA 

Ve světě slavných milostnic a králů 

hvízdám si jako Giotto na píšťalu 

chudobky rostou v zahrádce 

a mně se stýská po lásce 

KLOBOUK 

Žebrákův klobouk poklad do ráje 

a listí padá ptákům zima je  
pomoz jim skývou a dobrým slovem 

štěstí si postaví hnízdo pod tvým krovem 

VÍNEK 

Báseň z třešňového kompotu 

narodil jsem se zrána v sobotu 

nebe bylo vymeteno koštětem  
čáp řekl: budeš děvčetem 

ČECHY 

Na louce stojí prastarý úl 
dva draci se nad ním vznáší 
Pocestný zabodl do květináče hůl 
Květy jsou obsypány krupicovou kaší 

Na stromě visí něžná klec 

praporek vlaje z její střechy 

a pod ní zpívá pastevec 

To jste vy zelené Čechy 

 

 



KDYŽ VEČER SVÍTÍ 

Lucerny jako rybí šupiny, 
noci, v tvé síti 
je sladko žíti 
s lunami, s delfíny. 

Když večer svítí 
lucerny jako divé korále, 
noci, v tvé síti 
je sladko žíti 
a hrát si na krále. 

Když večer svítí 
lucerny jako okna kasina, 

noci, v tvé síti 
je sladko žíti 
a myslet na syna. 

Ach koni, koníčku, 
kdo mi tě osedlá, 
kdo rozhoupá tě, lodi, 
když přízrak za mnou chodí  
a noc je zlá. 

Otokar Březina 

PODZIMNÍ VEČER 

… 

Do prázdna vtéká čas a chví se noční stíny. 
U černých moří prostoru se strhly hráze. 
Vystřikla hustá pěna tmy do hlubiny 

zem pohlcená sesmykla se na své dráze. 
… 

SIESTA 

… 

Klid bílých linií se tiše krajem snoval 
v šat slabě vzdmutých ploch a lesů mrtvým ladem; 
let ptáků v azuru čar sítě nerýsoval, 
dech živých nesrážel se v bílou páru chladem. 
… 



VŮNĚ ZAHRAD MÉ DUŠE 

… 

Zapařená vanutí rašelinišť a tlejících mechů 

nad slehlými vrstvami popela uloženého staletími, 
vůně bývalých nálad, zkácených lesů a jar, která 

zhasla! 

Ó lázně mlhy otrávené nad vodami nepohnutelnými, 
v krajině umírajících vegetací 
a v smrtelné žízni bílých úpalů letních, 
jež vypily stříbrnou rosu z kalichů odbarvených 

žárem 

a vysály průzračnou vláhu rozlitých stínů! 
… 

VIGILIE 

… 

Žár našich zraků spálil nám řasy, 
když jsme je přivřeli mdlobou. 
Všechna světla, 
jež do rukou vtiskli nám odcházející, 
vyhasla v našich lampách, 
a my ještě bdíme 

… 

JSEM JAKO STROM V KVĚTU 

Jsem jako strom v květu, zvonící hmyzem a včelami; 
ticho a smích; 
krev, to je sluneční východ, kde v ohni se koupe 

omládlý den; 
v koridorech světla jsem prostřela vůně pro kroky 

milenců svých 

a všechna tajemství noci jsem hodila do klína žen. 
… 

DOUPATA HADŮ 

… 

Dalekou cestou jsem konal, neznámý navštívil svět, 
nesčetné duše jsem objal, z nesčetných zraků tvá 

tajemství čet, 
a unaven milostí vrátil se do svých ukrutných sadů; 



klenbami hořící síry kouřil se blankyt, žíravě bled,  
a všechny mé záhony květů se změnily v doupata 

hadů. 

POZDRAVUJEME JARO! 

… 

Pozdravujeme jaro tvé práce! Sta rukou 

neviditelných 

pracuje s námi. Stínem pohybu jejich je jiskření 
světla- 

Hlasy hmyzu jak cvakot tajemných hodin zní z pole 

jetelového 

a jak úder číše o číši z komnat vůně ve květech 

kaštanových. 


